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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε υπάλληλό σας» 

 
Κύριε Δήμαρχε, 

η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ν. Αιτωλ/νίας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που 
εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 
βαθμού στο Νομό Αιτωλ/νίας και αποτελεί μέλος της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. που εκπροσωπεί 
Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, 
ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού). 

Απευθυνόμαστε σε εσάς, αφού λάβαμε γνώση της υπόθεσης περί μη χορήγησης 
άδειας ειδικού σκοπού στην υπάλληλό σας,  μέλος μας, κα Ραλάτου Ζαχαρούλα, Διπλ. Πολιτικό 
Μηχανικό, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης 
του Δήμου σας.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αλληλογραφία σας επισημαίνουμε κατ’ αρχάς ότι ο 
ΚΚΔΚΥ έχει προβλέψει για την αναπλήρωση προϊσταμένων όταν απουσιάζουν για 
οποιοδήποτε λόγο, συνεπώς δεν εμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της εκάστοτε 
υπηρεσίας, άσχετα με τυχόν απουσία προϊσταμένου για οποιοδήποτε λόγο.  

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η επίκληση εκ μέρους σας λόγων δημόσιας υγείας, 
για να αιτιολογήσετε την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας της συναδέλφου στην υπηρεσία 
της κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, δεν ευσταθεί επ’ ουδενί και δεν χρήζει 
περαιτέρω σχολίων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλούμε να ανακαλέσετε κάθε σχετική ενέργεια 
στην οποία έχετε προβεί προκειμένου να αμφισβητήσετε το νόμιμο δικαίωμα της 
συναδέλφου, να συμμορφωθείτε με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες της αρμόδιας 
υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (βλ. 
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συνημμένο) και να χορηγήσετε άμεσα την άδεια ειδικού σκοπού στη συνάδελφο, όπως έχει 
αιτηθεί και νομίμως δικαιούται. 

Περαιτέρω, έχουμε την άποψη ότι θα έπρεπε να εκτιμηθεί περισσότερο εκ μέρους σας 
η γραπτώς εκφρασθείσα πρόθεση της συναδέλφου μας να εργαστεί εξ αποστάσεως, 
προκειμένου να προωθηθούν σημαντικά έργα που έχει ανάγκη ο Δήμος Ξηρομέρου, σε 
συνεργασία με εσάς, τους συνεργάτες σας και τους συναδέλφους της, τόσο εντός υπηρεσίας 
όσο και σε επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Δήμος Μεσολογγίου, Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας κλπ.) και εφόσον είναι σε ισχύ να εξεταστεί εκ νέου ως πιθανή εναλλακτική. 

Θεωρούμε ότι αποτελεί κοινή πεποίθηση όλων ότι η κρίσιμη περίοδος που διέρχεται η 
χώρα δεν επιτρέπει συγκρούσεις και δημιουργία κλίματος εκφοβισμού των εργαζομένων, 
προκειμένου να μην υπάρξει ρήξη στις σχέσεις μεταξύ όλων μας, ακόμα και σε επίπεδο 
ανθρώπινης επικοινωνίας, και να συνεχίσει να υπάρχει η πρότερη αγαστή συνεργασία και 
όταν επανέλθει η κανονικότητα στην καθημερινότητα της δημόσιας σφαίρας. 

Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση. 

 
 

Συνημμένα 
Το υπ’ αριθμ. 52983/31-03-2020 έγγραφο της ΑΔΠΔΕΙ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


